
#3 FAKULTNí THoMAYERoVA NEMocNlcE s PoLIKLlNlKoU
140 59 PRAHA 4 - KRČ, VíDEŇSKÁ 8oo

PoPTÁVKoyý llsr
Základní údaje kvýzvě pro podání nabídek dodavatelů vpoptávkovém řízení kveřejné zakázce
malého rozsahu prováděné mimo režim zákona č,. 13712006 sb.' o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen ,,zákon")

jako kupující Vás jako možného zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu vyzývá k podání nabídky.

Technická specifikace předmětu dodávky: : viz' Příloha č' 1 poptávkového listu

obchodní podmínky: viz' příloha č' 2 (Kupní smlouva FTNsP )' obchodní podmínky uvedené v kupní

smlouvě jsou zadavatelem sta noveny ja ko minimální a uchazeči ta k mohou nabíd nout zadavateli

obchodní podmínky výhodnější. Doplněnou smlouvu a podepsanou zákonným zástupcem z Vaší strany,

zašlete v tištěné podobě, jako součást nabídky.

Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy specifikována jako cena úplná a závazná, která nepřevýší

maximální cenu ]..200.000,00Kč vč. DPH.

Hodnotící kritérium: cena 100%

KvaIifikační předpoklady: Splnění poŽadavků technické specifikace předmětu dodávky. Kopie výpisu

z obchodního nebo živnostenského rejstříku.

Místo a doba podání nabídky: Vaši nabídku zašlete prosím písemně a to v jedné řádné uzavřené obálce,

označené názvem poptávky doporučeně, nebo osobně na podatelnu FTNsP do7.3,2011 do 13,00 hod:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

oddělení přístrojové techniky

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

BANKO\,NI SPOJENI
KB haha 4 č.ú.3683 1-041/0100

ICO
00064190

TELEFON
26108 111r
23433 1111

FAX
241721260

E-MAIL
ftnldftn.cz

Název veřejné zakázky:
Poptávkové řízení na nákup zdravotnické techniky:
Dovybavení pracoviště M R:

Anesteziologický přístroj MR kompatibilní- 1 ks

Zadavatel:

Název/obchodní firma: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
IG: 000 64 190
DIC cz 000 64 190

SídIo: Praha 4 - Krč, Vídeňská 8oo, PsČ 14o 59

osoby oprávněné za zadav atele jed nat: MUDr' Karel Filip, CSc., MBA ředitel
Kontaktní osoba: Lenka štorkánová
Telefon, fax: 261083702,737 273587
E-mail: lenka.storka nova @ft n.cz

Kontaktní osoba pro dodatečné informace
k poptávcel Prim. Doc. MUDr. Roman Zazula, PhD.



ťfi}FAKULTNí THoMAYERoVA NEMocNlcE s PoLlKLlNlKoU
14o 59 PRAHA 4 - KRČ, VíDEŇSKÁ 8oo

obálku s nabídkou označit ,,NEOTEVíRAT'1. Dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

Další podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje možnost odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným

uchazečem.

Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního

vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisnísmlouvy vážícíse na předmět plněníatd') a zveřejněním

nabídky.

S pozdravem,

,,4/,{
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

ředitel

I i:'l '

Přílohy:
]., technická specifikace předmětu dodávky
2, obchodnípodmínky ( kupní smlouva)
3, tabulka cen servisních prací

SANKo\TTÍ sporp'NÍ
KB Praha 4 č.ú.36831_041/0100

rČo
00064190

TELEFON
26108 1i11
23433 1111

FAX
241721260

E.MAIL
ftn(d.ftn.cz



7.

Technická specifikace předmětu dodávky

Anesteziologický přístroj MR kompatibilnívč' ventilátoru pro ventilaci I cena 1.2oo.ooo,o0Kč vč.DPH
novorozenců, dětí a dospělých

Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích
pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze
nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.

Všechny číselně stanovené údaje jsou pouze informativní a jejich nedodržení v toleranci +/- t0 % nebude
důvodem kvyloučení nabídky, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský
účel."

Specitikace Nomindční
Ano/Ne

Rozsoh
splnění
{wplnit)

L. Anesteziologický přístroj pro anestezii a pro ventilaci novorozenců, dětí a dospělých
v prostředíMRl Ano

2. Připojení k centrálnímu rozvodu plynů - 02, N2o, vzduch Ano
3. Zálohové připojení na podvozku k tlakovým lahvím ol, Nlo umístěných na přístroii Ano
4. Pacientský okruh lehce odnímatelný a plně autoklávovatelný, umožňující připojení

všech dosud známých uzavřených, nebo jednocestných okruhů
Ano

5. Absorber Co2, snadno vyjímatelný a doplnitelný (autoklávovatelná nádoba absorbéru
Co')

Ano

6. Průtokoměry 02, N2o a vzduchu se systémem zamezujícím vytvořeníhypoxické směsi a

elektronickým wpínáním
Ano

7. Vestavěná plvnule regulovatelná odsávačka pro odsávání sekretu Ano
8' odvod zbytkových plynů ze systému z pacientského dýchacího systému do centrálního

sání Ano

9. Monitorace koncentrace 02 v čerstvé směsi a pacientském okruhu Ano
10. Možnost upevnění minimálně 2 odpařovačů libovolného anestetika s jištěním proti

nechtěné současné aplikaci
Ano

].1. odpařovače pro sevofluran a isofluran Ano
12' lntegrovaný ventilátor s pohonnou jednotkou s vysokým výkonem příkonu a s možností

softwarově doplnit o další funkce:
- jednoduchý časově nenáročný testovací režim
- možnost urgentního uvedení přístroje do provozu a zapnutí režimu standby
- iednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace iedním ovládacím prvkem

Ano

13. Základníparametry ventilace :

- přímo nastavitelný dechorný objem (Vt) od 20 ml v objemové ventilaci
- flow trigerem s automatickým nastavením citlivosti triggeru podle věkové kategorie

pacienta
- dechová frekvence 0 až 100/min
- možnost nastavení Peep
- možnost nastaveníl:E
- základníVentilační režimy - VcV, PcV, SlMV + PSV, PSV

Ano

!4. Základní parametry monitorace ventilace, alarmy:
r Monitorace tlaků, objemů během dechového cyklu, číselné zobrazeníobou

parametrů a zobrazení tlakové křivky
r alarmv: tlaků a obiemů během dechového cvklu, pro pokles o', stav baterie

Ano

15. Monitorace intenzity magnetického pole Ne
16. Vnitřní baterie s kapacitou min. 30 minut plného orovozu přístroie při vÝpadku el. sítě. Ano
17. Použitíve wšetřovně MR s intenzitou magnetického pole až 3T Ano
18. Minimálně tři referenční pracoviště Ano

Kompatibilita:

Anestezie MR 17.2.2011



Technická specifikace předmětu dodávky

2. Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

3. Servis:

Anestezie MR 17.2,2011



KUPNÍ SMLoUVA
číslo:.....

vztab kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou azákonemč. 513/1991 Sb.
v platném znění dále jen,,obchodní zákoník*.

Smluvní strany

1. Kupující: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo: Vídeňská 800, 140 59Praha4
Zastoupen: MUDr. Karel Filip' CSc., MBA - ředitel
DIČ: CZO0064Í\0
IČ: 00064190
Číslo účtu: 36831-041/0100
Banka: Komerční banka, a.s., pobočkaPraha4
Zapsénv obch. Zapsándo obchodního rejstříku vedeného Městským obchodním
rejstříku: soudem v Praze oddíl Pr, vložka 1043
Vyřizuje: Lenka Štorkánová
Telefon: +420261 083 702
Fax: +420261 082 523
E-mail: lenka.storkanova@ftn.cz

(dále jen kupující)

a

2. Prodávající:
Sídlo:
Zastoupen:
DIČ:
IČ:
Číslo účtu:
Banka:
Zapsáttv obch.
rejstříku:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen prodávající)

Kupující aptodávajícíuzavítají tuto kupní smlouvu na základě qýsledku ýběru nejvhodnější
nabídky v poptávkovémřizení na veřejnou zakézku malého rozsahu ,,dovybavení pracoviště
MR" anesteziologický přístroj MR kompatibilní (doptnit číslo veřejné. zakázlcy) ze dne
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1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka:
1ks anestezioloeickÝ přístroi MR kompatibilní tvp .........
dle specifikace uvedené v Příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlour,y, včetně

- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do
provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu.

- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 2 ks v písemné podobě, 2 ks na CD,
- dodání prohlášení o shodě (s uvedením tŤídy ZP),
- příslušnou dokumentaci podle zékonač,'I8lI997 Sb.' atomový zékon v platném znění

Qlokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje)
- příslušnou dokumentaci podle zákona č). Í2312000 Sb., o zdravotnických prostředcích

v platném ztění, (trlokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje),
- příslušnou dokumentaci podle zákona ě. 50511990 Sb. o metrologii v platném znění,

Qlokud se uvedený zdkon na předmět smlouvy vztahuje),
- komplexního zaškolení příslušných zaměstnanců' tj, techniků kupujícího a

obsluhujícího personálu, dodání protokolu o zaškolení obsluhy, zéručního a dodacího
listu.

2. Cena

2.1Cena
Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuj e níže uvedené jednotlivé komponenty (cena
přístroje, montáž (instalace) včetně uvedení do provozu, doprava, zaškolení obsluhy aidržby)
a činí:

Kupní cena bez DPH
DPH 10%
Kupní cena celkem vč. DPH

Příslušná specifikace ceny - rozpočet - v poloŽkovém členění je uvedena v pÍíloze č. 1 této
smlouvy.

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené srealizací předmětu smlouvy tj. předmět
dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalaci předmětu smloury a jeho
uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis,
bezpečnostní technické prohlídky dle zákona č. 12312000 Sb' a komplexní zaškolení
příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu.

Kupní cena je stanovena jako nejvyše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady o
proti této kupní smlouvě jsou nepřípustné. Kupní cena můŽe bý měněna pouze v souvislosti s
případnými vícepracemi či méněpracemi, vyvolaných kupujícím a v souvislosti se změnou
sazby DPH.

Kč
Kč
Kě
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3. Platební podmínky a fakturace

3.1. Platební podmínky
Zétohy nebudou po skytovány.

3.2. Fakturace
Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem od doručení faktury ve
dvojím vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto:
Kupní cena bude kupujícím zaplacena na zékladě faktury r,ystavené prodávajícím po dodání
předmětu smlouvy' se splatností částka 500 000'00Kč splatnost faktury 14 dnů po jejím
doručení kupujícímu.
Zbyek do celkové vyše bude uhrazen fakturou se splatností tři rovnoměrné měsíční splátky
se splatností leden, únor a březen 20t3.
Za oka;rnžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána zučtu
kupujícího.

Daňový doklad musí obsahovat mimo náleŽitostí podle $ 28 zákona o DPH dále t5rto

náležitosti:
-IČ
- den splatnosti,

' - označenípeněŽního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého mábytprovedena
platba, konstantní a variabilní symbol,

- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystaveni zálohového listu, dílčího a

konečného účetního dokladu,
- soupis příloh.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu
vrátit do doby její splatnosti způsobem' kteqi prokazuje, že do tohoto data prodávající
vrácenou fakturu od kupujícího převzal. Vtakovém případě je prodávající povinen fakturu
opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou.
opravená nebo nová faktura musí bý Znovu zaslána kupujícímu. Za ďoby splatnosti opravené
nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlour,y a splatnost
faktury se posouvá.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

318



4.l. Doba plnění
Předmět smlouvy bude dodan, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do
měsíců (dle termínu uvedeného v nabídce) ode dne uzavření smlouvy.

4.2. Přejímka předmětu smlouvy:
Předmět smlouly je pokládán za ďoďaný, nainstalovaný a uvedený do provozu po povinné
prohlídce kupujícím a podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím.
Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený statutrírním
zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zttstává prodávajícímu pro
jeho potřeby a dvě vyhotovení ztlstávají kupujícímu.
Zaměstnanec kupujícího, ktery provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do
provozu uvedeného předmětu smlour,y je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim
zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

V případě, že pověřený zaměstnanec kupujícího odmítne předávací protokol pro jakékoliv
nesrovnalosti podepsat, nebo v případě, kdy výčené vady zboží odmítne podepsat
zaměstnanec prodávajícího, je kupující povinen bez zbýečného odkladu tuto skutečnost
pr o dáv ajícímu p í semn ě o známit.

4.3. Doklady vztahující se k předmětu smlouly
Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace tzn. návod k obsluze v českém
jazyce, prohlášení o shodě (s urěenou třídou ZP), jakož i příslušnou dokumentaci dle zákona
č. 18lI99] Sb., atomoý zákon v platném znění, zákona č.12312000 Sb. o zdravotnických
prostředcích v platném znění azákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znéní, (pokud se
uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje), protokol o zaškolení obsluhy' výchozi elektrorevizi
předmětu dodávky, záruční list a dodací list.

4.4. Místo plnění
Místem plnění předmětu smlour,y je Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800' 140 59 Praha 4 Krč, ARo oddělení- pavilon X (pracoviště MR\.

4.5. Součinnost smluvních stran
Prodávající zajistí zaškolení zaměstnanců kupujícího do obsluhy předmětu smlour,y.
Smluvní strany jsou povinny ryvíjet veškeré úsilí k vývoření potřebných podmínek pro
realízaci předmětu smlouvy, které vyplyvají z jejich smluvního postavení. To platí i v
případech' kde to není výslovně uloŽeno v jednotliqfch ustanoveních smlouvy' Především
jsou smluvní strany povinny lyvinout součinnost v riímci smlouvou upravených postupů a
r,1vinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku
poŽadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoIi ze smluvních stran znátmy okolnosti, které jí bréní, aby dostála sým
smluvním povinnostem' sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se
zavazují neprodleně odstranit v rámci srych moŽností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností
nedojde' je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v niíhradním
termínu, kteý stanoví s přihlédnutím k povaze záIežitosti.

Kupující se zavazuje umožnit pŤíjezd dopravci do místa plnění na dobu nezbyně nutnou ke
sloŽení předmětu smlour,y.
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Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu smlouvy minimálně 5 dnů před
pliínovaným termínem zaměstnancům odboru zďtavotní techniky kupujícího na kontakty:
lenka. stork anova@ftn cz, mobilní telefon č,. 7 37 2] 3 587 .

4.6. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy pÍechazí na kupujícího předaním předmětu smlour,y
kupujícímu , tj.po podpisu předávacího protokolu.

Vlastnické právo na předmět smlouvy pŤechazi z prodávajícího na kupujícího předáním
předmětu smlouvy. Dokladem o předání se povaŽuje podepsaný Předávací protokol
oprávněnými zástupci kupuj ícího a prodávaj ícího.

4.7, Smluvní pokuty
Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do
provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,025%;0 z celkové ceny
předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení. V případě, že ptodávající prokáže, že
prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanik'ne kupujícímu právo smluvní pokutu
uplatňovat.

Vpřípadě, Že bude prodávající vprodlení spředáním dokladů dle bodu 4.3. této smlouvy
kupujícímu, nebo nepředá všechny t;rto doklady' je povinen zapIatit kupujícímu smluvní
pokutu ve qýši 0,025 oÁ z celkové ceny zboží za kůdý zapoěaý den ů do splnění této
povinnosti.

NedodrŽí-li prodávající lhůtu pro odstranění závaď stanovenou v souladu s touto smlouvou, je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve ýši 0,025 oÁ, z ce|kové ceny předmětu
smlouvy zakaždý započ,atý den prodlení.

ZapIacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní
straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouly, se kterym je
splněna povinnost platit smluvní pokuty' Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na niáhradu
škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její ýši. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčen niírok kupujícího na náhradu škody' jakož i náhradu škody jsou
smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, ato ibez ohledu na případné odstoupení kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.

V případě, Že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle ěl. 3.2. této
smlouly, může prodávající požadovat urokz prodlení podle Nařízení vlády č. 33/2010 Sb.

4.8. Zánikzávazkůl
Závazky smluvních stran ze smlouly zanikaji:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takoý dodatek

musí obsahovat vypořáďari všech závazkt vyplyvajících ze smlour,y.
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem

($ 344 a násl. obchodního zákoníku v platném znění)
_ skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikaji všechny závazky smluvních

stran ze smlouly. Skončením účinnosti smlouly nebo jejím ziínikem nezanikají nároky
na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení
smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kteých tak stanoví zákon.



5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Zánuka
Prodávající po dobu zfuuky přístroje bude zajišťovat bezplatně zaruční opravy a pravidelné
technicko bezpečnostní kontroly dle zákona ě. 12312000 Sb. o zdravotnických prostředcích
v platném zněni a plnění zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění Qlokud se uvedený

zókon na předmět smlouvy vztahuje)' Kupující je povinen vyzvat prodávajícího písemnou výzvou k
provedení pravidelné technicko bezpečnostní kontroly. Prodávající má povinnost na týo
prohlídky nastoupit do 10ti pracovních dnů od doručení písemné výzw pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

Prodávající prohlašuj e, že ďoďávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i
právních a poskytuje na předmět smlour,y zánlku na dobu min. 24 měsíců (dle zóruční doby

uvedené v nabídce) od uvedení přístroje do provozu . Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost
předmětu smlouvy.

5.2. Servisní podmínky

Servisní služby v záruční době budou zajišťovány 365 dní v kalendářním roce.
Prodávající se dále zavazuje na zál<Iaďě výzvy kupujícího uzavÍit, za poďmínek starrovených
v nabídce a v příloze ě. 2 této smlouvy - ,,Ceny servisních prací pro pozáruění servis'o,
samostatnou servisní smlouvu na pozáruční opravy a servis a provádět je po celou dobu
životnosti přístrojů (minimálně po dobu 8 let) nebyla-|i jižtato smlouvauzavřena.

Reakční lhůta na nahlášenou poruchu není delší neŽ

Zahájení opra\T nejpozději do 24 hod. od nahlášení závady.

Lhůtapro odstraněúzávaďzpraviďIanebude delší neŽ 3 dny. Pokudbude lhůtapro odstranění
závad delší jak tři kalendářní dny, prodávající se zavazuje zaptýčít niíhradní přístroj po dobu
opravy (pokud to charakter přístroje dovolí). Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode
dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závad prodávajícímu. Zfuuění
doba se automaticky prodluŽuje o dobu, která uplyrre mezi nahlášením a odstraněním závaďy.

Poskýnutá zárvka znatnená, že ďodaný předmět smlouly bude mít minimálně po dobu záruky
ode dne uvedení přístroje do provozu a podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající
obsahu technických norem, které se na jednotlivé vyrobky vztabují. Součástí zaruky jsou
pravidelné ziíkonné prohlídky zďarma.

KoNTAKTNÍ ÚoelE PRo ZÁRUČNÍ sBnvIs:
za prodávajícího / smluvní strana
Název společnosti:
Adresa:
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
Telefon:
Fax:
E-mail:



5.3. Reklamace

Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit 1iž pÍi podpisu předávacího
protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto
zjištění.

Pokud jde o právo z odpovědnostizavady,mákupující vůči prodávajícímut5rto nároky:
právo žádatbezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci'
právo Žádat tové bezvaďné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit
z technického hlediska,
právo odstoupit od smlour,y v případě' Že se jedná o opakující se vady. Za opakující se
vady pokládají smluvní strany vyskyt vady nejméně 3 krát.

Zaruka zaniká v důsledku neodbomé ďemontáůe, morftáže a úprav předmětu smlouvy
prováděnou zaměstnanci kupujícího, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

V ostatních případech platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení
obchodního zákoníku v platném znění.

6. Závérečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání' která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, jsou právně neúěinná.

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouly předává či předkládá prodávající
kupujícímu, musí bý předana či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a uroku z prodlení je rozhodná cena předmětu
smlouvy včetně DPH.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí
obecným soudem kupuj ícího.

Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

Písemnosti mezi smluvními stranami této smloUVY, S jejichž obsahem je spojen vznik, zména
nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy)
se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních rukou doručí. Úoint y doručení nastanou i tehdy' jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát sqým jednáním doručení zmaříl,
nebo přijetí písemnosti odmítl.

'1/8



Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemŽ kupující obdtží
dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

V Praze dne V Praze dne

Za kupujícího:
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA
ředitel

Za prodáxajícího:

Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkoqý seznam dodávky, technický popis a cena
Příloha č.2 - Ceny servisních prací pro pozárační servis
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